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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138238-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Lampy i oprawy oświetleniowe
2020/S 058-138238

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o.
Adres pocztowy: pl. Dwóch Miast 1
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Piotrowski
E-mail: przetargi@ergoarena.pl 
Tel.:  +48 784073119
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ergoarena.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ergoarena.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż ledowych opraw oświetlenia sportowego w hali Ergo Arena
Numer referencyjny: 1/2020 ZP

II.1.2) Główny kod CPV
31520000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakres zamówienia obejmuje:

mailto:przetargi@ergoarena.pl
www.ergoarena.pl
www.ergoarena.pl
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1. Demontaż starych opraw z osprzętem i okablowaniem oraz montaż nowo projektowanych opraw ledowych
oświetlenia sportowego, technicznego i AW/EW.
2. Przebudowa istniejącej instalacji zasilania w rozdzielniach, wykonanie dodatkowych sieci zasilania,
sterowania DMX oraz automatyki BMS opraw.
3. Sporządzenie pełnej dokumentacji technicznej w tym projekt oświetlenia – Dialux oraz projektu
wykonawczego, wykonanie pomiarów, przekazanie pełnej dokumentacja powykonawczej.
4. Pozyskanie od Zamawiającego pakietu świadczeń marketingowych na rzecz Partnera Technologicznego
ERGO ARENY o łącznej wartości 73 800 PLN brutto zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Demontaż starych opraw z osprzętem i okablowaniem oraz montaż nowo projektowanych opraw ledowych
oświetlenia sportowego, technicznego i AW/EW.
2. Przebudowa istniejącej instalacji zasilania w rozdzielniach, wykonanie dodatkowych sieci zasilania,
sterowania DMX oraz automatyki BMS opraw.
3. Sporządzenie pełnej dokumentacji technicznej w tym projekt oświetlenia – Dialux oraz projektu
wykonawczego, wykonanie pomiarów, przekazanie pełnej dokumentacja powykonawczej.
4. Pozyskanie od Zamawiającego pakietu świadczeń marketingowych na rzecz Partnera Technologicznego
ERGO ARENY o łącznej wartości 73.800 zł brutto zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym



Dz.U./S S58
23/03/2020
138238-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 5

23/03/2020 S58
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 5

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
w formie dokumentu JEDZ. Zamawiający informuje, iż Wykonawca, wypełniając JEDZ w części IV, może
ograniczyć się do sekcji α (alfa).
1. Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zamówienie
zostało wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
uprawnień, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu – na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
7. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem
przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ należy przedłożyć wraz z ofertą:
1) opis oferowanego urządzenia o treści zgodniej z tabelą zamieszczoną w formularzu ofertowym;
2) symulację zaprojektowanego oświetlenia w programie Dialux (wersja pisemna oraz edytowalna w programie
komputerowym na nośniku danych) potwierdzającą spełnienie wymagań oświetleniowych określonych w SIWZ;
3) zdjęcie lub rysunek techniczny oprawy świetlnej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca, który posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie Wykonawcy mogą łącznie spełnić
ten warunek.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum 2 zamówienia związane z dostawą, instalacją lub
budową oświetlenia w technologii LED, każde o wartości m.in. 1 500 000 PLN netto.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie minimum 1 Wykonawca musi
spełnić powyższy warunek.
Zamawiający dopuszcza wykazanie tylko 1 zamówienia jednak jego wartość musi być równa lub większa niż 3
000 000 PLN netto.
Wykonawca dysponuje minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która
w okresie ostatnich 5 lat zaprojektowała m.in. 2 instalacje oświetlenia sportowego.
Wykonawca dysponuje minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie Wykonawcy mogą łącznie spełnić
ten warunek. Zamawiający dopuszcza wykazanie tylko 1 osoby, jeżeli będzie posiadała łącznie wymagane
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami oraz wymagane doświadczenie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/04/2020
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/04/2020
Czas lokalny: 15:30
Miejsce:
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Hala Ergo Arena pok. 1C14

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wadium 60 000 PLN. Osoba do kontaktów: Sławomir Piotrowski tel. 784-073-119, email przetargi@ergoarena.pl
  Zamawiający nie posiada skrzynki podawczej ePUAP, adres zostanie wskazany w późniejszym terminie.
Kontakt pomiędzy stronami odbywać się będzie za pomocą adresów i skrzynek poczty email.
Oferty będą składane za pomocą miniportalu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 19a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z
działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych..

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/03/2020

mailto:przetargi@ergoarena.pl

